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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2000.

Sant Celoni, 5 d’octubre de 2000.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores,
en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. alcalde Joan Castaño
Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, les regidores Pilar Martí Coll i Adela Gener Sánchez i els
regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul
Casado Jiménez, Jaume Figueras Coll, Francesc Giol Planas, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez Sinobas i Josep M.
Pascual Arenas, assistits pel secretari de la Corporació José Luis González
Leal i amb la presència de l'interventor interí Joan Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència el regidor Antoni Ruiz Álvarez.

Abans de començar la sessió, intervé el Sr. alcalde per dir que, aprofitant
que hi són presents tots els regidors llevat del Sr. Ruiz, voldria comentar que
s’ha creat un nou lloc de treball que és la plaça de periodista del gabinet
municipal de premsa. Abans aquesta plaça estava ocupada per una altra
persona i ara s’ha tret a concurs amb publicitat. Fa pocs dies s’ha procedit a
la selecció de personal entre els aspirants presentats que acomplien els
requisits que es demanaven. La persona seleccionada és la Sra. Teresa
Pou, que és aquí present en aquesta sala i que algú potser coneix per les
seves aparicions a la televisió. Ella s’adreçarà als regidors de les àrees i als
grups de l’oposició per qualsevol tema relacionat amb comunicació.

El Sr. Figueras dóna la benvinguda a la nova periodista i diu que ens hem de
felicitar perquè això és una prova de què, donant publicitat als concursos de
personal que convoca l’Ajuntament, s’hi pot presentar gent molt capacitada.
Per les referències que en té, la Sra. Teresa Pou li sembla una gran
professional, malgrat que també ho era la persona que ocupava abans la
plaça de periodista. El fet de donar publicitat a la creació dels nous llocs de
treball té un doble objectiu: que totes les persones interessades tinguin la
possibilitat de presentar-se a la selecció i que l’Ajuntament pugui triar entre
un ventall més gran de gent i obtenir uns millors professionals.
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La Sra. Teresa Pou agraeix la benvinguda i diu que aviat iniciarà els
contactes amb els diversos grups municipals.

El Sr. alcalde explica que quan es posa en funcionament un nou servei,
l’ocupa en principi una persona que es considera prou capacitada, però al
cap de poc temps és costum de l’equip de govern convocar el concurs públic
per cobrir aquell lloc de treball, concurs al que pot optar tothom, fins i tot, si
s’escau, la mateixa persona que l’ocupava fins al moment. Ningú està
treballant a l’Ajuntament sense haver passat abans les oportunes proves de
selecció, almenys des de que hi ha aquest equip de govern, i considera el
Sr. alcalde que és un bon sistema que quan es vol consolidar una plaça, es
faci per la via del concurs amb publicitat. Dóna la benvinguda a la Sra.
Teresa Pou en aquesta nova tasca i li fa saber que tots els regidors estan a
la seva disposició.

Feta aquesta presentació, el Sr. alcalde dóna la paraula al públic assistent
per si algú vol preguntar o comentar alguna qüestió relacionada amb els
punts continguts a l’ordre del dia.

Atès que ningú fa ús de la paraula, es dóna inici a la part dispositiva de la
sessió.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS
ANTERIORS.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular
alguna observació als esborranys de les actes de les dues sessions
anteriors, els quals s'han distribuït juntament amb la convocatòria d'aquest
Ple. En no formular-se cap reparament, per unanimitat, s'acorda la seva
aprovació.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT
DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

Explica el Sr. alcalde que tal i com es va comentar a la Comissió informativa
corresponent, la modificació del Reglament Orgànic Municipal recentment
aprovada, estableix que els Plens ordinaris es faran amb una periodicitat de
dos mesos, i ara cal fixar el dia del mes en què es celebraran. Es proposa
que es celebrin el tercer dijous de cada mes per una qüestió purament
administrativa, com és el fet que algunes de les moltes resolucions de
l’Alcaldia no es tanquen fins als primers dies del mes següent i resulta molt
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just donar-ne compte al Ple si aquest es celebra el primer dijous de cada
mes.

Per altra part, considera interessant que en el contingut de la proposta es
digui que si el dia fixat s’escau en diumenge, festiu o vacances es pot
traslladar la sessió ordinària del Ple a una data diferent, anterior a la
finalització del termini de dos mesos des de la celebració del darrer Ple
ordinari.

Després d’aquesta intervenció i,

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2000 es va iniciar la
instrucció de l’expedient administratiu necessari per a la modificació del
Reglament Orgànic Municipal, als efectes d’adaptar-lo als darrers canvis
legislatius continguts a la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’altres
mesures per al desenvolupament del govern local en matèria de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria d’aigües.

Atès que l'expedient s’ha instruït en legal forma, amb l’emissió del
corresponent informe de la Secretaria.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 14 d’abril de 2000 i amb
la majoria legal necessària, va aprovar inicialment la referida modificació del
Reglament Orgànic Municipal.

Atès que aquests acords s’han exposat al públic pel termini legalment
establert, prèvia inserció del corresponent edicte al tauler d'anuncis de la
corporació, al BOP número 106 del dia 3 de maig de 2000, al DOGC número
3143 del dia 19 de maig de 2000 i al diari “El Periódico” del dia 26 d’abril de
2000.

Atès que dins el termini d’exposició pública no s’ha presentat a l’Ajuntament
de Sant Celoni cap al·legació al respecte de la modificació del reglament.

Atès que el punt 2n de l’acord del Ple municipal d’aprovació inicial de la
modificació estableix que, en cas de no presentar-se de cap al·legació,
reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Atès que, de conformitat amb l’anterior, per resolució de l’Alcaldia es procedí
a declarar l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic
Municipal i es trameté per a la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
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Atès que al Reglament Orgànic Municipal es preveu que la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple de la corporació es podran celebrar com a mínim
cada dos mesos.

D’acord amb l’anterior i a proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme,
Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Establir que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la
corporació serà, com a mínim, d’un cop cada dos mesos, prèvia
convocatòria del president de la corporació.

Segon.- Determinar que les sessions ordinàries del Ple de la corporació
tindran lloc, amb caràcter general, el tercer dijous dels mesos alterns a
comptar des del tercer dijous del mes de novembre.

Tercer.- Determinar que sempre que els dies predeterminats per a la
celebració del Ple ordinari s’escaiguin en dies inhàbils o coincideixi amb
períodes festius o vacances, el Ple es celebrarà, prèvia convocatòria de la
Presidència, en data diferent sempre abans de la finalització del termini de
dos mesos des de la celebració del darrer Ple ordinari.

Quart.- Aquests acords no tindran efectivitat en tant no entri en vigor la
modificació del Reglament Orgànic Municipal.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT
A L'EXERCICI DE 1999.

Explica el Sr. alcalde que és un tràmit obligatori per a tots els Ajuntaments
aprovar el compte general de la corporació i trametre’l a la Sindicatura de
Comptes abans del dia 15 d’octubre, un cop feta la tramitació de l’expedient.

Després d’aquesta intervenció i,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del compte general de la Corporació
de l’any 1999, integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom Local
Rectoria Vella.

Atès que el referit compte ha estat informat per la Comissió de comptes, així
com exposat al públic pel termini de quinze dies, prèvia publicació de l'oportú
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual termini i vuit dies
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més, s'han pogut presentar reclamacions contra el mateix, sense que se
n'hagi presentat cap.

Atès que per la Comissió de comptes s'ha considerat el compte que se
sotmet a aprovació suficientment rendit i justificat.

Atès allò establert a l'article 193.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per onze vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels
senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado i
Pascual, i amb cinc abstencions dels senyors Figueras, Giol, Alsina, Segarra
i Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar el compte general de la Corporació corresponent a
l'exercici de 1999, integrat pel del propi Ajuntament i el de l'Organisme
Autònom Local Rectoria Vella, tal com ha estat format per la Intervenció
municipal.

Segon.- Trametre còpia del referit compte general a la Sindicatura de
Comptes.

4.- RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’AL·LEGACIONS AL PLA D’OCUPACIÓ
MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX.

El Sr. Alsina diu que el grup municipal d’ERC votarà en contra d’aquest punt
perquè considera que a la Comissió informativa no es va tractar amb la
profunditat que es mereixia, especialment pel que fa a l’al·legació presentada
pel Sr. Albert Galín. A més, hi ha pendents una sèrie de tràmits judicials que
s’han de resoldre.

El Sr. Pascual manifesta que s’abstindrà en la votació, com ja ho va fer en
l’aprovació inicial del Pla d’Ocupació Municipal en el Ple del dia 14 de juny.
El motiu és que el canvi de categoria del tècnic d’esports es fonamenta en
l’estudi de la valoració dels llocs de treball elaborat per la Diputació de
Barcelona, quan aquest és un estudi que desconeix i, per tant, no pot saber
si és vàlid o no. Fins que no es disposi d’aquest document, que fins ara no
s’ha facilitat als grups de l’oposició, considera que ha d’abstenir-se.

El Sr. Figueras indica que el seu grup també votarà en contra pel mateix
motiu: la valoració dels llocs de treball encara no està aprovada, però es fa
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servir per aprovar el Pla d’Ocupació Municipal i per desestimar l’al·legació
formulada.

El Sr. Gómez diu que ell votarà en contra, però no vol fer cap al·legació per
no donar peu a què apareguin més pamflets dient que el Sr. Galín és el seu
amic.

Diu el Sr. Pascual que té entès que en el proper Ple es portarà a aprovació
l’estudi de la valoració dels llocs de treball i pregunta si, en efecte, això serà
així.

Respon el Sr. Capote que gairebé segur que en el proper Ple s’aprovarà
inicialment aquesta valoració.

Intervé el Sr. alcalde per dir que si aquest el Pla d’Ocupació Municipal torna
a passar pel Ple és perquè hi ha hagut al·legacions i així es va explicar a la
Comissió informativa. Tothom ha tingut la possibilitat de venir a veure
l’expedient i revisar-lo. Per altra part, respecte del que ha dit el Sr. Gómez de
no voler fer al·legacions, cal dir que en tot cas ell pot fer comentaris però les
al·legacions només les poden fer les persones afectades. En la seva opinió,
el Pla d’Ocupació Municipal és bo per regularitzar la situació de persones
que estan ocupant un lloc de treball diferent al que consta a la plantilla.

El Sr. Capote diu que s’estan barrejant dues coses diferents: el Pla
d’Ocupació Municipal que afecta tres persones i el posterior acomiadament
del Sr. Galín. Aquest treballador va passar de l’àrea d’Esports a l’àrea de
Promoció Econòmica l’any 1996, abans que s’iniciés l’estudi dels llocs de
treball i en aquell moment no va fer cap al·legació respecte aquest canvi. Ara
la valoració diu que la plaça de tècnic d’esports correspon a una categoria B
i no C, que és la que té el Sr. Galín, malgrat que aquest no és l’únic
argument per justificar que es desestimi l’al·legació. Succeeix, però, que
tenim tots en ment que aquesta persona ha patit un expedient disciplinari i
ha estat acomiadat, i involuntàriament lliguem ambdues coses, malgrat que
no tinguin res a veure.

Després d’aquestes intervencions, es procedeix a resoldre l’escrit
d’al·legacions interposat pel Sr. Albert Galín Calvo a l’aprovació inicial del
Pla d’Ocupació Municipal, tot d’acord amb els següents ANTECEDENTS:

Primer.- El Sr. alcalde en el seu decret de 31 de maig de 2000, considerà
que de l'anàlisi comparatiu entre la plantilla orgànica de personal i la relació
de llocs de treball amb els serveis que efectivament es presten per part del
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personal de Sant Celoni, en resulten algunes disfuncionalitats que cal
regularitzar.

Segon.- Les disfuncionalitats que es posen de manifest, les concreta el Sr.
alcalde en les següents:

• Lloc de treball d'ordenança municipal: existeix disfuncionalitat atès que en
l'actualitat les funcions d'aquest lloc han estat assumides per part d'altres
llocs de treball, com ara l'agutzil municipal, l'oficina d'atenció al ciutadà i la
secretària de l'Alcaldia.

 
• Lloc de treball de responsable d'Esports: existeix disfuncionalitat atès que

aquesta àrea ha estat reestructurada de tal manera que la seva jefatura
correspon a un titulat de grau mig, i la persona que ocupa el lloc de treball
realitza efectivament d'altres tasques.

 
• Lloc de treball d'agent de la Policia Local: realitza tasques efectives

d'administració per al mateix cos de la Policia Local.

Tercer.- Es considera, en canvi, que existeixen necessitats que seria
convenient de cobrir amb l'assignació del corresponent funcionari, als
efectes de què els serveis es puguin prestar de forma efectiva.

En darrer cas, les persones que siguin reassignades a altres llocs de treball i
no estiguin conformes, tindran obertes les possibilitats que els atorga la llei
de cara a la permanència en el lloc de treball d'origen o bé la sol·licitud
d'excedència voluntària incentivada o l'acollida a d'altres situacions
administratives que, per la seva situació personal, els siguin més adequades.

Quart.- El Ple de la corporació, en sessió de data 14 de juny de 2000,
procedí a aprovar de forma inicial el Pla d’Ocupació Municipal amb
reassignació d’efectius, als efectes de regularitzar els diversos llocs de
treball als quals s’ha fet referència als apartats anteriors.

Cinquè.- L’acord del Ple va ser notificat en legal forma a tots els interessats
afectats així com a la representació del personal als efectes que, de
considerar-ho oportú, presentessin al·legacions a l’aprovació inicial.

Sisè.- Amb data 11 de juliol de 2000, el Sr. Albert Galín Calvo presentà
escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de l’expedient, el qual es procedeix a
informar. Per part dels altres interessats no es presentà cap al·legació.
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Als anteriors antecedents els hi són d’aplicació els següents FONAMENTS
DE DRET:

PRIMER.- Admissibilitat de l’escrit d’al·legacions.

El Sr. Galín va rebre la notificació de l’acord del Ple de la corporació amb
data 30 de juny de 2000, havent presentat escrit d’al·legacions amb data 11
de juliol de 2000.

Donat que el termini d’audiència acordat pel Ple de la corporació, de
conformitat amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
fou de 15 dies, l’escrit va ser presentat dins de termini i, per tant, és
plenament admissible, cosa que obliga a la corporació municipal a entrar a
analitzar el fons de la qüestió.

SEGON.-  A la primera i segona de les al·legacions.

La primera i segona al·legacions contenen, en resum, els següents motius:

• L’al·legant afirma que és responsable de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Sant Celoni des de l’1 de gener de 1979.

• La natura jurídica del vincle que l’uneix amb l’administració municipal és
de caràcter laboral i no administratiu, per la qual cosa no li són d’aplicació
les normes contingudes a la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a
la reforma de la funció pública, modificada per la Llei 22/1993, de 29 de
novembre.

• Atès l’anterior, el procedent seria aplicar la legislació laboral de forma
íntegra i procedir a la tramitació d’un expedient de regulació d’ocupació.

L’article 1 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública estableix el seu àmbit d’aplicació, el qual engloba a tot el
personal de les administracions públiques, sense distingir entre personal
funcionari i personal laboral.

D’acord amb l’anterior al personal laboral li és d’aplicació allò que
estableixen els articles 18 i 20,1,g) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública en quant a l’elaboració i
aplicació dels plans d’ocupació.

És cert que l’article 18,1, segon paràgraf, de la referida Llei 30/1984 és del
tenor literal següent:
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“Artículo 18. La oferta de empleo público.

1. Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes de Empleo,
referidos tanto a personal funcionario como laboral, que contendrán de forma
conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los
recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites
presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal.

Las actuaciones previstas para el personal laboral en los Planes de Empleo
se desarrollarán conforme a la normativa específica del ordenamiento
jurídico laboral.”

De la lectura del precepte es desprèn clarament que es tracta d’un
procediment amb dues fases. En primer lloc, cal aprovar el Pla d’Ocupació i,
en segon lloc, un cop aquest està aprovat, cal executar les seves previsions,
en el cas de personal funcionari d’acord amb el dret administratiu, en el cas
del personal laboral de conformitat amb el dret laboral.

L’expedient que ens ocupa encara es troba en la primera de les fases, sense
que de moment s’hagi indicat, en cap cas, com es portaran a la pràctica les
previsions del Pla d’Ocupació.

Un cop aprovat de forma definitiva aquest, respecte del personal laboral
hauran d’aplicar-se les previsions de l’Estatut del Treballadors i resta de
disposicions del dret laboral, tot de conformitat amb la remissió que a
aquesta branca de l’ordenament jurídic efectua l’article 18,1 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

TERCER.-  A la tercera de les al·legacions.

El contingut extractat de la tercera de les al·legacions formulades per part del
Sr. Albert Galín és el següent:

• No és cert que el lloc de treball de responsable d’Esports hagi estat
reestructurat de tal manera que el cap hagi de ser un titulat de grau mig i
la persona que ocupa el lloc de treball realitza efectivament d’altres
tasques.

• Realitza la tasca de cap d’Esports des de l’any 1979, a plena satisfacció
de tots els regidors de l’àrea.

• Els veritables motius són de caràcter discriminatori des del punt de vista
ideològic i polític.
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Respecte del punt primer cal dir que l’estudi de relació de lloc de treballs
realitzat per la Diputació de Barcelona va establir que les necessitats
assumides per l’àrea d’Esports implicaven que al seu comandament hi
hagués un tècnic mig. Fins al moment les tasques eren realitzades per un
administratiu. L’estudi de l’organigrama i les necessitats inherents a la tasca
a desenvolupar implicaven el reforçament de les capacitats de direcció
integral. La pròpia dinàmica i evolució del lloc de treball ha implicat que
calguin més capacitats de gestió, planificació i assessorament pel bon
funcionament de l’àrea. Es podria concretar més dient que, entre d’altres, les
tasques a realitzar són:
 
• Gestió de serveis i unitats
• Emissió d’informes i dictàmens.
• Assessorament, tramitació d’expedients amb, en el seu cas, proposta de

resolució.
• Realització d’estudis….

Com és pot veure totes aquestes activitats excedeixen totalment les tasques
atribuïdes a la subescala administrativa. I en lògica conseqüència cal una
persona de nivell tècnic per adaptar-se a les necessitats, canviants i
complexes, que necessita el departament. D’altra manera seria impossible
donar el servei adequat a l’estructura pròpia d’un Ajuntament de les
característiques del de Sant Celoni.

Cal recordar que el Sr. Albert Galín no desenvolupava de fet les tasques de
responsable d’Esports des de l’any 1996 (en aquest sentit cal recordar
l’informe de 15 de maig emes per l’àrea d’Esports), ja que treballava a l’àrea
de Promoció Econòmica (segons confirma l’informe presentat des d’aquesta
àrea).

Respecte dels punts segon i tercer exposats, aquesta corporació sempre ha
actuat i actua amb plena conformitat i sotmetiment al dret, sense que en cap
cas es pugui afirmar que ha actuat de forma discriminatòria per cap motiu.
En tot cas, de ser així, l’al·legat hauria de demostrar les circumstàncies i fets
concrets en què aquesta es manifesta, als efectes de què aquesta
administració rectifiqués immediatament la seva postura i clarifiqui les
responsabilitats concurrents. Fins aleshores aquest Ajuntament, com a
persona jurídica que és, també gaudeix del dret a la presumpció
d’innocència proclamat per la nostra constitució.

QUART.- A la quarta de les al·legacions.



11

11

La quarta de les al·legacions té un contingut substancialment idèntic a la
segona, per la qual cosa aquesta corporació considera que ja ha estat el seu
contingut informat al punt tercer d’aquesta proposta.

De conformitat amb l’anterior, a proposta de la Comissió informativa
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans, per deu vots a favor de
les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa i Casado, amb cinc vots en contra dels senyors
Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Gómez, i amb l’abstenció del Sr. Pascual, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Desestimar en tots els seus termes les al·legacions formulades pel
Sr. Albert Galín Calvo contra l’acord d’aprovació inicial del Pla d'Ocupació
Municipal amb la finalitat de reassignar efectius, tot en base als fonaments
de dret consignats, per considerar que són plenament conformes a dret.

Segon.- Aprovar de forma definitiva el Pla d'Ocupació Municipal redactat per
tal de reassignar diversos efectius personals a nous llocs de treball, als
efectes d'adequar degudament els recursos humans disponibles a les
necessitats efectives dels serveis municipals.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies
comptadors de l’endemà de la seva adopció, amb expressió dels recursos a
què tinguin dret.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària per a l’eficàcia i efectivitat dels acords presos.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.

Explica el Sr. alcalde que, tal i com es va comentar a la Comissió
informativa, quan un consorci o fundació vol modificar els seus estatuts, cal
que cada un dels seus membres aprovi aquesta modificació. El Consorci de
Comunicació Local està format per 91 Ajuntaments, la Diputació de
Barcelona, la Mancomunitat de municipis de l’àrea metropolitana i les
emissores municipals. La modificació dels seus estatuts pretén donar més
transparència i fer que el càrrec de director es pugui escollir amb un consens
més gran.

El Sr. Figueras pregunta quin benefici i quines obligacions comporta per als
Ajuntaments la pertinença al Consorci.
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La Sra. Gener explica que tot són beneficis: connexió gratuïta amb COM
Ràdio, possibilitat d’utilitzar les seves instal·lacions, cursos per als
treballadors de les emissores locals, assessorament tècnic per part dels
seus professionals... Queda per establir la possibilitat de desconnexió en el
moment dels informatius, però això és una qüestió que es concretarà quan
des de Ràdio Sant Celoni es tingui més treballada la qüestió de l’informatiu
local.

Pregunta el Sr. Figueras quin cost econòmic representa tot això i respon la
Sra. Gener que el cost és zero.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió
de 29 de juny d’enguany, ha aprovat, inicialment la modificació dels estatuts
del referit Consorci en els termes que s’adjunten.

Atès que el referit acord s’ha adoptat d’acord amb l’establert en els estatuts
de l’entitat i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’article 313 en relació amb l’article 322
del referit Reglament, a proposta de la Comissió informativa de
Comunicació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació
Local, de 29 de juny d’enguany, de modificació dels estatuts del referit
consorci, d’acord amb el text estatutari resultant  que s’adjunta i per tant
aprovar, inicialment, l’esmentada modificació que s’entendrà aprovada
definitivament si no es presenten modificacions o suggeriments durant el
període d’informació pública.

Segon.- Delegar al Consorci de Comunicació Local per a la realització dels
anuncis d’aprovació inicial i publicació definitiva de la modificació estatutària.

Tercer.- Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local.

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE SANT CELONI.
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Explica el Sr. alcalde que l’anterior Reglament Orgànic Municipal parlava
d’establir aquest reglament, però fins ara no s’havia procedit a la seva
redacció. Totes les entitats estan obligades a estar registrades i tenir un
número d’identificació fiscal i a partir d’ara hauran comunicar anualment a
l’Ajuntament les seves dades: número d’associats, nom dels seus càrrecs,
possibles modificacions dels seus estatuts, etc. L’àrea de Participació
Ciutadana en farà un seguiment i el registre es portarà des de la Secretaria.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que al municipi de Sant Celoni existeixen força associacions de
caràcter ciutadà que engloben totes les àrees d’activitat, sigui cultural,
esportiva, d’ensenyament o qualsevol fórmula de participació.

Atès que es considera adequat tenir una relació més estreta entre les
diverses associacions i l’Ajuntament de Sant Celoni, de tal manera que, per
una banda, siguin creats els canals necessaris per a l’intercanvi àgil i eficaç
d’informació en ambdós sentits i, per un altra, siguin incrementats els àmbits
de participació de les diverses associacions i entitats ciutadanes locals.

Atès que la pròpia legislació de règim local determina l’obligatorietat de la
creació dels anomenats registres municipals d’associacions veïnals o
entitats, amb les característiques que en ells s’estableixen.

Atès que la potestat d’autoorganització municipal comporta la possibilitat de
la creació dels registres en la forma que cada corporació consideri adient,
sempre amb el respecte del marc dibuixat per la normativa d’aplicació.

Vist el projecte de Reglament regulador del registre municipal d’entitats
associatives de Sant Celoni i l’informe emès per la Secretaria municipal.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del registre municipal
d’entitats associatives de Sant Celoni, tot de conformitat amb el text que obra
a l’expedient i forma part d’aquest acord.

Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb l'expedient instruït a l'efecte,
a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de la
darrera inserció dels edictes anunciadors de l’exposició als mitjans de
comunicació reglamentàriament pertinents, termini durant el qual tot aquell
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que estigui interessat podrà examinar el text del reglament i l'expedient
instruït a l'efecte i podrà presentar quants suggeriments o al·legacions
consideri oportuns al seu dret, així com aportar quanta documentació
consideri oportuna.

Tercer.- Considerar com aprovat definitivament el reglament en cas que
durant el termini d'exposició pública no es presenti cap al·legació, reclamació
o suggeriment per part de les persones legitimades, cas en què es procedirà
a la publicació del text als diaris oficials que siguin procedents.

Quart.- Habilitar el Sr. alcalde, o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat dels acords
presos.

7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE
COL·LABORACIÓ A SIGNAR AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL PER A LA PROGRAMACIÓ, COORDINACIÓ,
PRESTACIÓ I FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS.

El Sr. Vega explica tots els àmbits de col·laboració en matèria de serveis
socials entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant
Celoni, que es contemplen en aquest conveni.

El Sr. Figueras diu que des del moment en què el conveni comporta unes
implicacions econòmiques per a la hisenda municipal, troba a faltar a
l’expedient un informe de l’interventor.

Diu el Sr. alcalde que aquestes implicacions ja venen contemplades al
pressupost de la corporació i que són obligacions de caràcter periòdic.

Indica el Sr. Figueras que, malgrat que sigui així, les bases d’execució del
pressupost estableixen la necessitat d’un informe de la Intervenció municipal.
El grup de CiU està segur que la finalitat del conveni és bona però, si manca
un requisit, no hi podran votar a favor.

El Sr. Gómez considera també que si la llei estableix que hi ha d’haver un
informe a l’expedient, aquest s’ha de fer i s’ha de complir amb la legalitat.

El Sr. Arenas respon que és millor per a l’equip de govern que si es vota en
contra sigui per aquestes coses, i no pas pel contingut de la proposta que,
en definitiva, és el més important.
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El Sr. Alsina manifesta que el grup d’ERC hi votarà a favor, però això no treu
que s’hagi d’incloure a l’expedient l’informe econòmic. Demana que es tingui
més cura d’aquestes qüestions formals en el futur.

El Sr. alcalde està d’acord en què s’hi adjunti l’informe a l’expedient.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Sant Celoni i
el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la programació, coordinació,
prestació i finançament total o parcial de projectes, programes i accions en
matèria de serveis socials establerts o per al seu establiment.

Atès que és voluntat de les parts garantir i facilitar a tots els ciutadans i
ciutadanes l’accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat,
aconseguir la integració de tots els ciutadans en la societat i afavorir la
solidaritat i la participació ciutadana.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya van signar el 16 d’agost de 1999 un conveni
de col·laboració per a la programació, el finançament de serveis socials i
altres actuacions en matèria de serveis socials d’atenció a la infància i
l’adolescència.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya van signar l’1 de setembre de
1999 un conveni marc de cooperació per a la prestació, el finançament, la
planificació, la coordinació i desenvolupament de la Xarxa Bàsica de Serveis
Socials de responsabilitat pública i de les actuacions de benestar social en
l’àmbit competencial respectiu.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va atorgar convenis amb
diversos municipis participants en matèria de finançament complementari de
serveis socials de segon nivell, assessorament per a treballadors estrangers,
intercanvi de xeringues i transport a tallers de disminuïts.

Atesos els articles 3, 26 i 27 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis que regulen l’assistència i
els serveis socials, pel que fa a les competències dels ajuntaments i del
Consell Comarcal en el Sistema Català de Serveis Socials.
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Atès l’article 135 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 303 a 308 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
pel que fa a la instrumentació de la col·laboració interadministrativa
mitjançant conveni.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per tretze vots a
favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Alsina, Segarra i Pascual, i amb tres
vots en contra dels senyors Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar el contingut del conveni interadministratiu de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni,
per a la programació, coordinació, prestació i finançament total o parcial de
projectes, programes i accions en matèria de serveis socials establerts o per
al seu establiment, que s’incorporen al conveni mitjançant l’addenda
corresponent.

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat de l’acord
anterior.

Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA REUNIÓ DE
LA XARXA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

El Sr. alcalde explica que aquest és un conveni que es signa anulament
entre el Consell Comarcal i els municipis de menys de 20.000 habitants, per
a l’establiment de les Unitats Bàsiques d’Assistència Primària i obtenir
subvenció d’una part dels serveis socials que duen a terme els municipis.

El Sr. Figueras diu que estem en el mateix cas que abans, de manca d’un
informe econòmic i que, per tant, la postura del seu grup serà la mateixa que
en el punt anterior.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
la refosa de les lleis que regulen l’assistència i els serveis socials, disposa
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que l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els
Ajuntaments establiran convenis de cooperació per tal d’estendre de manera
progressiva la cobertura territorial de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de
Responsabilitat Pública, d’acord amb les determinacions del pla d’actuació
social.

Atès que, així mateix, el referit Decret Legislatiu 17/1994 estableix que els
consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants han de
finançar la prestació de serveis socials corresponents a les competències
que tenen atribuïdes com a pròpies, abastant els legalment obligatoris.

Atès que el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català
de Serveis Socials, estableix que la coordinació entre l’Administració de la
Generalitat i els ens locals s’instrumentarà, entre altres sistemes, mitjançant
convenis de col·laboració. Aquesta cooperació tindrà com a prioritat
l’establiment, manteniment i ampliació de la Xarxa Bàsica de Serveis
Socials.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió del dia 12
de juliol d’enguany ha aprovat la signatura i el contingut del conveni per a la
reunió de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials d’atenció primària de
competència municipal amb els ajuntaments de la comarca de menys de
20.000 habitants.

A proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura, Esports,
Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per tretze vots a
favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote,
Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Alsina, Segarra i Pascual, i amb tres
vots en contra dels senyors Figueras, Giol i Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Aprovar la signatura i el contingut del conveni entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la reunió de
la Xarxa Bàsica de Serveis Socials d’atenció primària de competència
municipal.

Segon.- Autoritzar el Sr. alcalde o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat de l’acord
anterior.

Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PEL QUAL ES FIXEN LES
FESTES LOCALS PER A L’EXERCICI DE 2001.

Vist l’expedient instruït per a la determinació de les festes de caràcter local
de l’any 2001.

Atès que l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze
festes laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de
Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.

Atès el requeriment efectuat pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, sol·licitant d'aquest Ajuntament la proposta per a la fixació de les
dues festes locals per a l’any 2001.

Atès que tradicionalment són festes locals a Sant Celoni les festivitats de la
Verge del Puig i de Sant Martí, i a La Batllòria la festa major d’estiu i la
festivitat de la Verge de l’Esperança.

Atès que de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28
de juliol, és competència del Ple de la corporació efectuar les propostes per
a la fixació dels dies feriats.

En base als antecedents anteriors, a proposta de la Comissió informativa
d’Urbanisme, Medi Ambient, Manteniment i Serveis, La Batllòria i
Governació, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Proposar a l’Honorable Conseller de Treball de la Generalitat de
Catalunya que les festes laborals de caràcter local de Sant Celoni per a l’any
2001 siguin fixades en els dies següents:

SANT CELONI LA BATLLÒRIA
10 de setembre 27 d'agost
12 de novembre 18 de desembre

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió dins el calendari laboral de
2001.

Tercer.- Habilitar el Sr. Alcalde per tal que signi qualsevol documentació que
sigui necessària en execució dels presents acords.
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10.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
DEL SECTOR P-2 LES TORRES.

El Sr. Garcia diu que per a la redacció d’aquest projecte s’ha negociat amb
tots els propietaris del sector fins a aconseguir el màxim consens possible.

Explica el Sr. alcalde que el dia 4 d’agost d’enguany, per resolució de
l’Alcaldia es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del sector
Les Torres, el 20 de setembre la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’ha
aprovat provisionalment i ara es porta al Ple municipal per a la seva
aprovació definitiva. Considera que es tracta d’un sector important perquè
connectarà els barris de Les Borrelles i d’Illes Belles. Amb anterioritat ja va
passar pel Ple el conveni que farà possible que l’empresa de triturats de
marbre desaparegui de la zona, cosa que serà bona pel desenvolupament
del sector i pels veïns actuals.

Intervé el Sr. Figueras i diu que, malgrat que se’l pugui titllar de formalista,
quan ha revisat l’expedient ha constatat que moltes de les notificacions fetes
als propietaris del sector no són correctes, perquè s’han entregat a persones
que no són els titulars de les finques, sense especificar la relació que tenen
amb els interessats, com s’ha de fer quan la persona que ho rep és diferent
a la que ho ha de rebre. Aquestes irregularitats poden comportar problemes
en cas que algú impugnés el projecte.

El Sr. Garcia diu que darrerament s’han introduit millores en el proccés de
notificació, gràcies a un nou segell en què figuren les dades de qui ho rep i la
seva relació amb l’interessat. De tota manera, si es comprova que manca
alguna d’aquestes dades, es procedirà a subsanar l’error.

Malgrat això, indica el Sr. alcalde que s’ha parlat amb tots els propietaris i
tothom està d’acord amb el resultat de la reparcel·lació, pel que no és gens
probable que algú ho impugnés.

Insisteix el Sr. Figueras en què seria una llàstima que algun propietari ho
impugnés i per un error de procediment es tirés per terra tota una llarga feina
de negociacions i de redacció del projecte.

El Sr. alcalde diu que es revisarà l’expedient i, si s’escau, s’esmenaran les
notificacions, però no cal perdre de vista que el més important és que es
desencallin sectors urbanístics, com és el cas de Les Torres. De tota
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manera, la voluntat de l’equip de govern és fer les coses de la forma més
correcta des del punt de vista administratiu.

Després d’aquestes intervencions i,

Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació de la reparcel·lació del sector
P-2 Les Torres.

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 4 d’agost de 2000 va ser aprovat
inicialment el projecte de reparcel·lació del sector P-2, Les Torres, redactat
pels Serveis Tècnics municipals.

Atès que l’anunci d’informació pública s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la
Província número 197 del dia 17 d’agost de 2000 i en “El Periódico” el 30
d’agost de 2000 i s’ha notificat a cada propietari del sector.

Atès que obra a l’expedient certificat del secretari de la Corporació conforme
el projecte ha estat exposat al públic durant el termini de vint dies, durant el
qual període s’ha formulat una única al·legació al respecte per part del
senyor Domènec Mundet Jané.

Atès que arrel de l’al·legació presentada han emès informe el lletrat assessor
d’aquest Ajuntament i l’arquitecte municipal, ambdós en el sentit que el
senyor Domènec Mundet que al·lega que és propietari d’una finca situada a
l’àmbit del sector Les Torres no acredita en la seva al·legació la inscripció
registral de la finca que diu de la seva propietat, i per contra, la finca
aportada de número 4, en principi, i mentres no s’acrediti el contrari, apareix
com a propietat del senyor José Deulofeu en el Registre de la Propietat de
Sant Celoni.

Atès que en data 20 de setembre de 2000 s’ha aprovat per la Comissió
d’Urbanisme el pla parcial del sector P-2 Les Torres.

Atès allò establert als articles 108 al 111 del Reglament de gestió
urbanística.

Atès allò assenyalat a l’article 54 en relació als 44, 45, 46 i 47 del Decret
146, de 10 d’abril de 1984, del Reglament d’adequació de l’ordenament
urbanístic.

Vistos els informes que consten a l’expedient.



21

21

A proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament la reparcel·lació del sector P-2 Les Torres.

Segon.- Trametre el referit expedient a la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona per al seu coneixement.

11.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ REFERIDA AL 60è
ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT LLUÍS COMPANYS.

El Sr. Alsina explica que el grup municipal d’ERC va presentar aquesta
moció a la Comissió informativa amb la voluntat de que s’hi puguin adherir la
resta de grups polítics. Es pretén refermar la figura del president Lluís
Companys i reivindicar la imatge de lluita per la democràcia que representa.
Es proposa afegir un punt més al contingut de la declaració, que seria
l’adhesió als actes que organitza la Comissió Lluís Companys de La Vajol.

El Sr. Pascual es manifesta d’acord en afegir-se als actes commemoratius
de l’aniversari de l’afusellament.

Després d’aquestes intervencions i atès que,

El seixantè aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat Lluís
Companys i Jover és una efemèride que convida a la reflexió al conjunt de la
societat catalana. Relacionat des de ben jove, en la seva condició d’advocat,
amb el sindicalisme obrer, els rabassaires i amb d’altres moviments
populars, va estar sempre vinculat al republicanisme catalanista i, més en
general, a les esquerres i a la defensa de la justícia social. Elegit president el
1934, es va mantenir ferm en la defensa del país en episodis tan crucials
com els Fets d’Octubre de 1934 i, sobretot, durant els difícils anys de la
Guerra Civil. El seu afusellament, després de ser detingut a França per la
Gestapo i lliurat a les autoritats espanyoles, provoca, encara avui, un
sentiment generalitzat de rebuig entre totes les persones amants de la
democràcia i la llibertat dels pobles. Amb ell, el naixent règim franquista va
pretendre assassinar el dret a l’existència de Catalunya com una realitat
política, social i econòmica diferenciada.

Els actes que s’han celebrat les darreres setmanes en memòria de
Companys, cas del celebrat recentment a la localitat basca d’Irun, són una
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prova que la seva és una figura que continua essent emblemàtica per tots
aquells ciutadans i ciutadanes que confien en els valors de la justícia, el
diàleg i la convivència entre els pobles.

La seva catalanitat cosmopolita i insubornable ha fet que destacades
personalitats com el President de l’Índia, Nerhu (el 1961), el President de la
República Francesa (el 1990) i el President de la República Federal
Alemanya (el 1992) ja hagin rehabilitat públicament la seva figura fent-la, a
més, un referent prou útil per a les noves generacions que s’incorporen, com
a joves ciutadans, a l’exercici quotidià de la democràcia.

Per tot això, a proposta de la Comissió informativa d’Educació, Cultura,
Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat, per
quinze vots a favor de les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño,
Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa, Casado, Figueras, Giol, Alsina,
Segarra i Pascual, i amb l’abstenció del Sr. Gómez, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Refermar l’arbitrarietat de les acusacions, la injustícia del
procediment i la manca de legitimitat del Consell de Guerra que va
condemnar Lluís Companys, rera el qual només hi havia el designi polític de
proporcionar un càstig exemplar a Catalunya.

Segon.- Instar el Parlament de Catalunya a demanar al govern de l’Estat
Espanyol la rehabilitació jurídica i històrica de la figura del president Lluís
Companys i, amb ell, de tots els afusellats represaliats per la dictadura
franquista.

Tercer.- Instar els diputats catalans al Parlament Europeu per tal que, amb
la finalitat que els estats del continent que ho desitgin puguin expressar el
seu reconeixement a Companys, estenguin encara més el coneixement de
les circumstàncies històriques que van envoltar el seu afusellament.

Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a declarar el dia 15 d’octubre de
cada any “Dia del President Companys” i que aquest evoqui el missatge del
President màrtir com a Home d’Estat, Humanista, Patriota i lluitador
exemplar per al progrés social, la llibertat nacional i la renaixença política de
Catalunya.

Cinquè.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni als actes
organitzats per la Comissió d’Actes Lluís Companys de La Vajol.
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Sisè.- Trametre còpia d’aquest acord al president del Parlament de
Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a les associacions
municipalistes de Catalunya i a la Comissió d’Actes Lluís Companys de La
Vajol.

Setè.- Publicar en el butlletí municipal "La Casa de la Vila" l’adopció d'aquest
acord.

12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DECLARACIÓ SOBRE LA “E” A
LES MATRÍCULES DELS VEHICLES.

El Sr. Alsina explica que aquesta també és una moció presentada pel grup
municipal d’ERC, amb la voluntat de que sigui consensuda per tots els grups
municipals. En el seu contingut es declara el rebuig a la decisió de l’Estat
espanyol d’imposar la E d’Espanya en les matricules dels vehicles, i es
demama que l’Ajuntament de Sant Celoni s’hi adhereixi, aplicant el distintiu
CAT als vehicles municipals.

Als efectes d’un estalvi econòmic i per a evitar malbarataments innecesaris,
es proposa canviar el punt que parla de repartir l’adhesiu CAT per a tots els
veïns de Sant Celoni a través del butlletí municipal, per un altre enunciat on
es digui que qui ho desitgi podrà venir a l’Ajuntament a recollir gratuïtament
el distintiu.

El Sr. Arenas diu que en el punt tercer de la declaració, que parla de publicar
l’adopció de l’acord en el butlletí municipal "La Casa de la Vila", s’hi afegiria
que a les dependències municipals hi haurà distintius CAT que es
distribuiran gratuïtament a les persones o entitats que ho desitgin.

Després d’aquestes intervencions i,

El Govern de l’Estat ha imposat a través d’una Ordre Ministerial que les
noves matricules automobilístiques incloguin la E d’Espanya. Aquesta
decisió respon a la reglamentació comunitària que recomana la incorporació
en les plaques de l’escut de la Unió Europea i la inicial en blanc de l’estat
corresponent sobre la característica banda blava distintiva de la Unió
Europea.

Sorprenentment, aquesta intenció de l'Executiu espanyol no contempla tan
sols la proposta realitzada anteriorment pel Ministeri de l'Interior de
conservar el distintiu provincial, la seqüència de quatre números (del 0000 al
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9999) i de tres lletres (de la BBB a la ZZZ) que suposaria continuar amb el
sistema actual.

Al mateix temps, el criteri expressat pel Govern de l’Estat difereix de les
expectatives fetes públiques anteriorment que les noves matricules
incorporarien en lloc de les inicials provincials la inicial de les Comunitats
Autònomes, i en el cas català, les lletres CAT. Aquesta possibilitat apuntada
serviria per a adequar les actuals matricules al model d’organització territorial
de l’Estat, de base descentralitzada i articulat en Comunitats Autònomes, i
per homologar l’Estat espanyol al modal ja utilitzat per altres estats de la
Unió Europea, com els vehicles dels länder alemanys, que porten la D
estatal, però també ets respectius emblemes federals que les diferencia de
la resta. A França, les plaques incorporen el número del departament. A
Irlanda hi figura la inicial del comtat i a Itàlia els distintius regionals.

La mesura no sembla aïllada si tenim en compte els episodis dels darrers
mesos, des d’atacs a l'autonomia universitària, perquè les universitats creen
identitat cultural, a la difusió arreu de la calúmnia que el castellà és
discriminat a Catalunya, per perjudicar la convivència i justificar la repressió
lingüística. Com a part d'aquesta mateixa estratègia, els catalans continuen
tenint un finançament insuficient i una inversió pública molt baixa, que es fa
evident des dels peatges de les autopistes fins els dèficits en les
infrastructures i en els serveis. Ara també, a les matricules dels cotxes sens
vol negar la identitat.

Al capdavall, doncs, tot i no ser un fet transcendental, aquesta mesura té al
darrera un caràcter uniformitzador de l’Estat. No debades, els aspectes
simbòlics en els processos d'identificació nacional de la ciutadania són
importants, precisament en un context en què els mateixos que abonen la
superació d'afirmacions nacionals en una era globalitzadora i de construcció
europea pretenen defensar aferrissadament els símbols d’identificació
nacionalista espanyola.

I és per això que, amb la voluntat que quedi reflectida la nostra identitat, a
proposta de la Comissió informativa d’Urbanisme, Medi Ambient,
Manteniment i Serveis, La Batllòria i Governació, per quinze vots a favor de
les senyores Martí i Gener i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega,
Garcia, Pujol, Checa, Casado, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, i
amb l’abstenció del Sr. Gómez, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de derogar l’Ordre
Ministerial per la que s’imposa la “E” d’Espanya en les matricules dels
vehicles, com a exponent de la voluntat uniformitzadora d’aquest.
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Segon.- Acordar que tot el parc de vehicles municipal incorpori de manera
immediata el distintiu CAT.

Tercer.- Publicar en el butlletí municipal "La Casa de la Vila" l’adopció
d'aquest acord, informant als ciutadans que a les dependències municipals hi
haurà distintius CAT per distribuir gratuïtament a les persones o entitats que
ho desitgin.

Quart.- Comunicar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i
als seus diferents grups parlamentaris, així com a les associacions
municipalistes de Catalunya.

A continuació, el Sr. alcalde pregunta als grups polítics municipals si tenen
alguna moció d’urgència que vulguin posar a consideració del Ple.

El Sr. Pascual explica que el grup municipal d’IC-V presenta una moció
referida a la gratuïtat dels llibres de text i material escolar.

El Sr. Figueras diu que el grup municipal de CiU presenta una moció per a
adherir-se a la campanya de “Segells plurals”, que resumidament ve a dir
que el 99 % dels segells que es fan a España són en castellà i demana que
es facin també en la resta de les llengües reconegudes a l’estat espanyol.

Per la seva part el grup municipal del PSC presenta una moció per donar
suport a la inciativa popular en favor de la llengua catalana, que amb el nom
de “Correllengua” està circulant pels països catalans.

El Sr. alcalde proposa que es voti en primer lloc la urgència d’aquestes
mocions i, per unanimitat de tots els regidors assistents, queda aprovada la
urgència de les tres mocions que es presenten, i es procedeix a continuació
a tractar i votar el seu contingut.

MOCIÓ PER A LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
ESCOLAR.-

Atès que la Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 27-4,estableix
literalment “L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuit”, i la Llei Orgànica
d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) en el seu article 5
disposa que “l’educació primària i l’educació secundaria obligatòria
constitueixen l’ensenyament bàsic”.
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Atesa l’existència a l’Estat Espanyol de l’ensenyament escolar obligatori que
garanteix a tots els nois i noies l’accés gratuït a l’ensenyament en les seves
etapes primària i secundària obligatòria, la qual cosa ha significat un progrés
extraordinari en el camí de la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i
ciutadanes.

Atès, però, que si bé l’acces és gratuït en l’escola pública, no ho són els
llibres de text i d’altre material didàctic o pedagògic, i que això crea
diferències en les possibilitats de ple accés a la cultura, generant greus
dificultats per a les famílies amb menys possibilitats econòmiques.

Atès que aquest Ajuntament s’ha mostrat sempre partidari i defensor de la
màxima igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ensenyament, la cultura, les
ciències i la tecnologia per a evitar la consolidació de sectors socials amb
més possibilitats i de sectors socials amb menys oportunitats.

Atès que les competències en l’ensenyament ho són de la Generalitat de
Catalunya.

Atesa la campanya impulsada l’any passat per la Federació d’Associacions
de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) a favor d’una legislació que faci
possible la gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament bàsic i obligatori.

A proposta del grup municipal d’IC-V, per unanimitat, el Ple municipal
ACORDA:

Primer.- Manifestar que garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al
coneixement, i molt especialment en allò que fa referència a l’ensenyament
considerat obligatori, cal que sigui un esforç permanent de l’Administració
competent, i de tots els sectors implicats en l’educació dels infants i dels
joves.
 
 Segon.- Demanar a l’Administració responsable de l’ensenyament obligatori
(Generalitat de Catalunya) que faci tots els esforços necessaris per garantir
l’accés de tots els nois i noies a tots als àmbits de l’ensenyament,
especialment a les noves tecnologies per tal d’evitar discriminacions culturals
greus en el més immediat futur.
 
 Tercer.- Sol·licitar, tal i com ho han demanat diferents sectors, molt
especialment la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC), que el material didàctic i els llibres de text d’ús corrent siguin
gratuïts per l’alumnat, siguin propietat del centre educatiu i estiguin a
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disposició del conjunt de l’alumnat i, per tant, que s’estableixi com a dotació
bàsica necessària per al funcionament dels centres educatius de
l’ensenyament bàsic (primària i secundària obligatoria) de manera
progressiva al llarg del període 2000-2003.
 
 Quart.- Manifestar que fins que això no s’aconsegueixi, l’Ajuntament seguirà
ajudant a les famílies que els recursos econòmics no els permeti fer front a la
despesa d’adquisició particular dels llibres, a tramitar i accedir als programes
de beques i ajuts puntuals que actualment existeixen, o línies d’ajut futures
que es puguin establir.
 
 Cinquè.- Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “SEGELLS PLURALS”.

L’1 de gener de 1850 es va emetre el primer segell postal modern espanyol.
Des d’aleshores ença, Espanya ha emès un total de 3.612 segells, dels
quals 19 han portat algun text en català (un 0,52 per cent), 7 han portat
algun text en gallec (un 0,19 per cent) i només 4 han portat algun text en
èuscar (un 0,11 per cent). Em aquest període, d’altra banda, Espanya no ha
emès ni un sol segell en les altres llengües parlades en el seu territori
(aragonès, asturià i occità de la Vall d’Aran). En conjunt, els 30 segells
emesos en llengües diferents només representen el 0,83 % de tots els
segells emesos en 149 anys.

Aquesta trajectòria espanyola contrasta amb la d’un bon nombre d’estats
plurilingües del món, que han reflectit en els seus segells la seva diversitat
lingüística interna i d’aquesta manera l’han promoguda dins i fora de les
seves fronteres amb el desig de fer-la universal. A Europa són ben coneguts
els casos de Bèlgica (que emet regularment segells en neerlandès, francès i
alemany), Finlàndia (que n’emet en finès i suec), Irlanda (que n’emet en
gaèlic i anglès) i Suïssa (que n’emet en alemany, francès, italià i romanx).

La Constitució espanyola de 1978 va permetre l’oficialització del català, el
gallec i l’èuscar en els seus territoris històrics, i va imposar a l’Estat el
mandat de respectar i protegir la seva diversitat lingüística interna. És cert
que 17 dels 19 segells amb textos en català i tots els segells amb textos en
gallec i en èuscar són posteriors a l’aprovació de la Constitució, però
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entenem que aquestes xifres no permeten parlar d’una promoció significativa
per part de l’Estat de les llengües diverses dels seus ciutadans.

Com a parlants de llengües diferents del castellà que ens volem reconèixer
en els símbols de l’Estat, volem formular públicament la petició que les
nostres llengües siguin incorporades als segells espanyols d’una manera
que faci justícia al seu pes demogràfic, històric i cultural, i que alhora permeti
donar un compliment que no sigui merament testimonial al mandat
constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola. A
les envistes del 150è aniversari del primer segell modern espanyol, volem
cridar els nostres governants a prendre totes les mesures necessàries
perquè l’1de gener de l’any 2001, al més tard, s’acompleixi un viratge a la
pluralitat en la fins ara històrica filatèlica espanyola.

Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU, per unanimitat, el Ple
municipal ACORDA:

Primer.- Afegir-se a la campanya “Segells plurals” que propugna la
incorporació de la llengua catalana als segells postals pròpiament dits així
com als segells automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals, les
etiquetes postals commemoratives, les postals, les targetes de correu, els
aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials commemoratives i
qualsevol altre efecte postal emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre (FNMT).

Segon.- Instar a totes els formacions polítiques del Parlament de Catalunya
a presentar a la Mesa dels Congrés dels Diputats una Proposició de Llei
sobre l’ús de les llengües castellana, catalana, gallega, basca, asturiana,
aragonesa i occitana en els segells postals pròpiament dits així com als
segells automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals
commemoratives, les postals, les targetes de correu, els aerogrames, les
proves de luxe, les proves oficials commemoratives i qualsevol altre efecte
postal emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la seu del
Govern central al Palau de la Moncloa, a la Fàbrica Nacional de Moneda i
Timbre i a l’Organització pel Multilingüisme.

MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA POPULAR ANOMENADA
CORRELLENGUA 2000
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Atesa la necessitat d’estendre a tots els nivell de la societat catalana la
reivindicació de la plena normalització de l’ús social de la llengua catalana,
així com el respecte a la seva unitat, i que el conjunt del nostre poble
participi activament en l’assoliment d’aquests drets.

Atès que avui el nostre país, davant els reptes de la construcció europea,
necessita més que mai l’enfortiment de la seva personalitat com a poble i la
seva cohesió, i donat que la llengua és un element bàsic de la nostra
identitat col·lectiva.

Atès que aquest Ajuntament te constància del creixent sentiment popular a
l’entorn d’una reivindicació fonamental, que acabi definitivament amb
greuges del passat i amb la manca de normalització en determinat àmbits de
la nostra quotidianitat.

Atesa la necessitat de dur a terme iniciatives populars de sensibilització, con
el Correllengua, que des de fa 5 anys recorre els pobles i les comarques dels
Països Catalans, fent arribar arreu els objectius abans ressenyats.

Atès finalment, el compromís amb la llengua catalana que sempre ha tingut
el nostre municipi, a proposta del grup municipal del PSC, per unanimitat, el
Ple municipal ACORDA:

Primer.- Donar suport a la iniciativa popular que amb el nom de
Correllengua 2000, organitzen la CAL  (Coordinadora d’Associacions per la
Llengua), ACPV (Acció Cultural del País Valencià), la Federació de la
Catalunya Nord, els Consell Locals de la Franja, el Centre de Cultura
Catalana d’Andorra i els Joves de Mallorca per la Llengua, organismes que
treballen per la plena normalització de la llengua catalana.

Segon.- Donar suport a les entitats i grups de Sant Celoni que vulguin
participar en l’organització d’aquesta edició del Correllengua, i a portar la
infrastructura necessària per al seu normal desenvolupament.

Tercer.- Contribuir com a Corporació a la difusió de la iniciativa dins dels
àmbits que ens siguin propis.

Quart.- Fer una aportació econòmica pel bon funcionament del Correllengua
2000.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua.
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13.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la
corporació se’n dóna per assabentada:

• Un escrit de la Directora general de Promoció Educativa de la Generalitat
de Catalunya, Sra. M. Rosa Fortuny Torroella, agraint l’interès i la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni cap al PTT, que han
contribuït als bons resultats obtinguts pel programa. Així mateix,
comunica la voluntat del Departament d’Ensenyament de continuar
oferint aquest recurs formatiu a la població jove de Sant Celoni i de la
comarca.

• Una carta de l’alcalde de Ripollet, Sr. Carles Ferré Cuscó agraint el gest
de condol i les mostres de solidaritat trameses des de l’Ajuntament de
Sant Celoni, amb motiu de l’accident de l’autocar del col·legi Sant Esteve
el passat dia 6 de juliol de 2000 a la província de Soria.

• Un escrit del President de la Diputació de Barcelona, Sr. Manel Royes,
comunicant la previsió de concessió a aquesta corporació de dues
subvencions en el marc del programa “Xarxa Barcelona – Municipis de
Qualitat” per imports de 50.000.000 pessetes per a la remodelació de la
plaça de la Vila i de 25.000.000 pessetes adequació de l’escola de
música.

• Un comunicat del Director general d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya notificant que en la formulació inicial de la demanda del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, quadrienni 2000-2003, s’ha atribuït a
l’Ajuntament de Sant Celoni les següents subvencions:

Actuació Import
Enllumenat públic de La Batllòria 6.500.000 pessetes
Urbanització plaça Illes Belles (3ª fase) 4.593.148 pessetes
Remodelació de la plaça de la vila 38.750.000 pessetes

• Una instància de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni
comunicant la seva adhesió a la vaga del comerç català contra la
liberalització d’horaris comercials, convocada per al dimarts dia 10
d’octubre. Els actes consistiran en una concentració davant la plaça de la
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Vila, on llegirà un manifest, s’estendrà una pancarta, es distribuiran fulls
informatius entre els vianants i es recolliran signatures.

14.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
ADOPTADES EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST.

L’Alcaldia dóna compte al Ple municipal de les següents resolucions dictades
durant els mesos de juliol i agost d’enguany, i la corporació se’n dóna per
assabentada:

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES DE JULIOL DE 2000

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Autorització per posar taules a una terrassa de bar Frankfurt Tere
03 Prendre coneixement d’un informe d’Intervenció sobre utilització Ateneu
03 Denegant petició de rectificació de llicència d’activitats.
03 Concessió llicència d’obres a Manuel Morón Guijo
03 Alta padró d’habitants
03 Aprovant un expedient de contractació
03 Aprovant la despesa per subscripció a diferents revistes de Legislació
03 Concessió d’una bestreta de salari a un treballador
03 Alta per omissió padró d’habitants.
03 Aprovant una despesa instal·lació d’una pica a l’escola Pallerola
03 Informant desfavorablement un recurs de revisió
03 Facilitant a Sorea el plec de clàusules de recollida d’escombraries
04 Concessió llicència d’obres a Jordi Capote Martín
04 Concessió llicència d'obres a Marcos Pérez Cárceles
04 Alta padró d’habitants.
04 Baix padró d’habitants.
04 Alta per omissió padró d'habitants
04 Aprovant una factura Gestió d’enginyeria, serveis i arquitectura
04 Aprovant una factura Hierros Riera, SA
04 Aprovant una factura de la Junta de Compensació R. Esports
04 Aprovant una factura de Sorea
04 Aprovant la despesa de les activitats d’Estiu i Esport Jove 2000
04 Nomenament d’un funcionari interí
05 Declarant extinció d’una llicència d’instal·lació
05 Concessió llicència d’instal·lació d’un aparcament
05 Concessió llicència d’armes tipus B a Leonardo Vidal Encaje
05 Concessió llicència d’obres a Carme Vigas Boleda
05 Concessió llicència d’obres a Joan Viarnes Noguera
05 Concessió llicència d’obres a Maria Rosa Sala Lligoña
05 Aprovant el contracte de compra de Lletres del Tresor
05 Aprovant la despesa de renovació assegurança Nissan Patrol
05 Aprovant despesa renovació assegurança d’accidents activitats
05 Aprovant despesa renovació pòlissa Responsabilitat Civil
05 Aprovant despesa polir i envernissar bancs del P. Pertegàs
05 Concessió d’una bestreta a un treballador de l’Ajuntament
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05 Baixa padró d’habitants.
05 Contractació de Juan Ramos Méndez
05 Retorn de garantia a Edicions del Vallès Oriental SL
05 Aprovant l’abonament d’una factura a Eulàlia Sánchez Prados
05 Retorn de garantia definitiva a Gráficas Irlanda, SA
05 Aprovant l’abonament d’una factura a Laura Martínez Pendón
05 Concessió pròrroga d’autorització ocupació a R. Sant Martí SL
05 Concessió d’una subvenció a l’associació de veïns Molí Paperer
05 Concessió subvenció veïns de Sant Llorenç de Vilardell
05 Concessió subvenció associació veïns de Sant Ponç
06 Alta padró d’habitants
06 Aprovant despesa subministrament de 1100 camisetes Futbol Sala
06 Alta per omissió padró d’habitants.
06 Aprovant despesa contractació treballs impressió Sant Celoni 21
06 Aprovació despesa mampara alumini Pallerola
06 Arxivant expedient sancionador Juan Llonch Sanahuja
06 Aprovant despesa subministrament projecte cossos opacs E. Adults
07 Acceptant desistiment de Delta Tècnic a una llicència d’instal·lació
07 Concessió llicència d’instal·lació a Delta Tècnic
07 Concessió llicència d’obres a Josep Blas Prat
07 Concessió llicència d’obres a Martí Puchol Pujol
07 Aprovant despesa contractació treballs impressió 6000 tríptics
07 Desestimant recurs presentat per David Servando Ramil
07 Imposant sanció de trànsit a Marc Latorre Querol
07 Desestimant recurs presentat per Mercedes Sala Costa
07 Desestimant recurs presentat per Domingo Vera Araya
07 Imposant sanció de trànsit a José Garcia Garcia
07 Desestimant recurs presentat per Juan Pedro Olivas Flores
07 Desestimant recurs presentat per Vicenç Moreno Molinos
07 Arxivant expedient sancionador de Carmen Alcaraz Molina
07 Imposant sanció de trànsit a Amanda Garcia González
07 Desestimant recurs presentat per Dolores Busquets Massaguer
07 Arxivant expedient sancionador de Miguel Llobet Bergada
07 Desestimant recurs de reposició d’Enrique González Nieto
07 Desestimant recurs de reposició de Francisco Pérez
07 Arxivant expedient sancionador de Michele Marchiori
07 Concessió de drets funeraris a M. Helena Baquero Miguel
07 Aprovant un contracte de préstec
07 Concessió d’una bestreta d’una subvenció a la Coral Briançó
07 Atorgant una subvenció a l’Associació de Gent Gran l’Esplai
07 Acceptant una subvenció de la Diputació de Barcelona
07 Concessió d’una subvenció a l’Agrupació Sardanista B. Montseny
09 Concessió de drets funeraris a Antònia Arrabal Luca
10 Concessió llicència de gual a Jaume Sala Montsant
10 Concessió llicència d’instal·lació d’activitat a Sodicel SA
10 Concessió llicència d’obres a Mateo Mas Corney
10 Aprovant liquidacions de la taxa de recollida d’escombraries
10 Alta padró d'habitants
10 Aprovant despesa adquisició dues banquetes jugadors suplents futbol
10 Baixa padró d’habitants
10 Aprovant liquidació taller pràctiques professionals
10 Alta per omissió padró d’habitants
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10 Aprovant una factura de Construccions Alcaraz
10 Aprovant liquidació a Enher
10 Aprovant liquidacions ocupació via pública
10 Aprovant despesa treballs reparació parquet Pavelló Municipal
10 Aprovant despesa treballs pintura zones blaves
10 Concessió de subvencions arranjament façanes
11 Concessió llicència d’obres a Josep Puigdefábregas Augé
11 Concessió llicència d’obres a Maria Rosa Jas Ribas
11 Baixa padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Aprovant despesa subministrament de senyals
12 Admetent la petició i desistiment d’obres Tomàs Fernández Chimeno
12 Admetent la petició i desistiment d’obres Jordi Massuet Tarridas
12 Concessió llicència d’obres a Carlos Baena Bayés
12 Concessió llicència d’obres a Laporte Performance Chemicals
12 Alta padró d’habitants
12 Baixa padró d’habitants
12 Baixa d’una llicència del mercat setmanal
12 Aprovant una factura de Jaevam
12 Aprovant una factura de Gráficas Mapse
13 Autorització a Gas Natural
13 Autorització a Gas Natural
13 Concessió llicència activitats a Patrimonio Bassio Pabasa
13 Aprovant factura treballs control d’emissions a l’atmosfera
13 Atorgant permís d’abocament al clavegueram a Sodicel
13 Alta padró d’habitants
13 Alta padró d’habitants
13 Baixa padró d’habitants
13 Atorgant beques de menjador a l’escola Pallerola
13 Aprovant despesa reparació camió Iveco
13 Atorgant una subvenció a la Junta de Compensació de Can Coll
14 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció B. Social
14 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció Biblioteca Municipal
14 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció Escola d’Adults
14 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció àrea d’Esports
14 Autorització a Gas Natural
14 Ordenant a la Policia el precinte d’un establiment sense llicència
14 Concessió llicència d’obres a ATICPROM, SL
14 Concessió llicència d’obres a Ana Orozco López
14 Concessió llicència d’obres a Jordi Puig Torrent
14 Concessió llicència d’obres a Videoinstant, SL
14 Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció àrea de Joventut
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d'habitants
14 Concessió d’una bestreta a un treballador
14 Baixa padró d’habitants
14 Baixa padró d’habitants
14 Aprovant certificació Jaevam urb. Carrers Ramis, Aragó, M. Roca, etc.
14 Aprovant certificació Jaevam connexió claveguera R. Vella.
14 Aprovant certificació Jaevam urb. Carrers Ramis i Aneto
14 Aprovant relació de factures
14 Aprovant una despesa edició cartells etc. Guia de l’alumne 2000-2001
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14 Aprovant despesa pintura senyalització horitzontal
14 Autorització a Signal Vama per descarregar una columna
14 Atorgant una subvenció a En Doina
14 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
14 Aprovant despesa obres modificació vorada c. Lluís Companys T.Virgili
14 Aprovant despesa obres modificació vorada c. Montserrat-Dr. Trueta
17 Concessió llicència d’ocupació d’habitatges a Celonesa Constructora
17 Concessió llicència d’obres a Antoni Mollfulleda Salicrú
17 Concessió llicència d’obres a Pere Roquet Coll
17 Concessió llicència d’obres a Anna Puig Soler
17 Concessió pròrroga d’una llicència d’obres a Joaquima Clopés
17 Alta padró d’habitants.
17 Donant de baixa una quantitat de la comptabilitat municipal
17 Baixa padró d’habitants
17 Baixa padró d’habitants
17 Donant de baixa liquidacions taxa ocup. Via pública i alta de noves
17 Compareixença davant la jurisdicció laboral en un procés
17 Aprovant una despesa pel transport de dos nens malalts saharauis
18 Concessió llicència d’ocupació d’habitatges a Campins 49 SL
18 Concessió llicència d’obertura i funcionament aparcament Campins 49
18 Aprovant una despesa d’assegurança d’automòbils
18 Aprovant una certificació Barbany per obres rehabilitació Unió Batllor.
18 Arxivant expedient sancionador
18 Arxivant expedient sancionador
18 Arxivant expedient sancionador
18 Aprovació definitiva de la Memòria Valorada de la Pl. de la Vila
18 Imposant sanció de trànsit
18 Imposant sanció de trànsit
18 Arxivant expedient sancionador
18 Arxivant expedient sancionador
18 Arxivant expedient sancionador
18 Imposant sanció de trànsit
18 Imposant sanció de trànsit
18 Imposant sanció de trànsit
18 Concessió de subvenció a l’Associació de Veïns Illes Belles
19 Concessió llicència d’obres a Carlos Baena Bayés
19 Concessió llicència d’obres a Joaquim Prat Sibina
19 Concessió llicència d’obres a Jordi Pino Tirado
19 Concessió llicència d’obres a Jaume Sala Montsant
19 Concessió llicència d’obres a M. Luz Maestre Cerviño
19 Concessió llicència d’obres a Nora Colomo Azcárate
19 Concessió llicència d’obres a Uquifa
19 Alta padró d’habitants
19 Aprovant certificació Jaevam connexió carril bici R. Vella
19 Denegant llicència d’ocupació via pública Rosa Vigas
19 Aprovant factura C. Cloceca reforma Sax Sala
19 Aprovant una despesa per col·locació de jocs infantils
19 Concessió de subvenció a la Federació d’Associacions de Veïns
20 Concessió llicència d’obres a Martín Oliveras Pagès
20 Concessió llicència d’obres a Pegemartí, SL
20 Indemnització a la Sra. A. Moreno per caiguda a la via pública
20 Alta padró d’habitants
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20 Concessió llicència activitat a Derivados Forestales
20 Alta per omissió al padró d’habitants
20 Provisió de fons a la Junta de Compensació la Plana de La Batllòria
20 Aprovant despesa soterrament línia aèria av. Verge del Puig
20 Declaració d’un vehicle residu sòlid urbà
20 Pròrroga d’una reserva d’aparcament per obres al carrer T. Bages
20 Autorització reserva via pública per obres carrer T. Bages
20 Concessió llicència terrassa de bar a la pl. Rafel Ferrer
21 Concessió pròrroga llicència d’obres a Rosa Ballart
21 Concessió llicència activitats a Banca Catalana
21 Concessió llicència d’obres a M. Àngels Clopés Vila
21 Declarant extinció d’una llicència d’instal·lació
21 Alta per omissió padró d’habitants
21 Nomenament de funcionari a un agent de la policia
21 Aprovant despesa serveis desinfecció
21 Baixa padró d’habitants
21 Aprovant una despesa per compra d’una furgoneta
21 Atorgant diferents subvencions a entitats esportives de la vila
21 Nomenant funcionari a un agent de la policia
24 Concessió llicència obertura i funcionament d’activitat Protuman
24 Concessió llicència d’obres a Emili Vives Ginestà
24 Concessió llicència d’obres a German Martínez Arriaga
24 Concessió llicència d’obres a Joaquim Prat Sibina
24 Alta padró d’habitants
24 Alta padró d'habitants
24 Alta padró d'habitants
24 Aprovant relació de despeses àrea de Cultura prog. Teatre i Música
24 Autorització terrassa de bar al Bar Giol
25 Autorització de gual a Roser Roig Almirall
25 Concessió llicència d’obres a Centre d’osteopatia i fisioteràpia SL
25 Pren ent coneixement informe d’intervenció tallers àrea de Joventut
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Alta padró d’habitants
25 Imposant sanció de trànsit
25 Imposant sanció de trànsit
25 Imposant sanció de trànsit
25 Arxivant expedient sancionador
25 Declarant bé no utilitzable un vehicle municipal
25 Autorització per instal·lar dos equips mesuradors de moviment  del sòl
26 Concessió llicència obertura i funcionament activitat a Alkor Draka
26 Aixecant ordre de suspensió d’una llicència d’obres
26 Aprovant despesa treballs d’obra al camp d’esports
26 Concessió d’una bestreta a un treballador
26 Baixa padró d’habitants
26 Concessió de gratificacions a diferents treballadors
26 Concessió complement productivitat a diferents treballadors
26 Aprovant despesa obres camps d’esports
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Alta padró d’habitants
27 Baixa padró d’habitants
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27 Concessió de drets funeraris a Amalia Guerra Crespillo
27 Alta per omissió padró d’habitants
28 Concessió llicència d’obres a Rita Pagès Gasset
28 Prenent coneixement informe d’Intervenció entrades Ateneu
28 Concessió llicència a Telefònica
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Alta per omissió padró d’habitants
28 Aprovant relació de factures
28 Aprovant preu públic participació actes de la Festa Major la Batllòria
28 Declaració d’un vehicle residu sòlid urbà
28 Aprovant despesa subministrament
28 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
31 Concessió llicència a Vama per instal·lació de dues antenes per sirenes
31 Alta padró d’habitants
31 Canvis de domicili
31 Cessament d’un agent de policia com funcionari interí
31 Reconeixement d’antiguitat d’un funcionari
31 Aprovant una factura de treballs de disseny Eva Serrabassa
31 Aprovant contractacions activitats Festa Major de La Batllòria
31 Aprovant despesa impressió cartells Festa Major
31 Reconeixement d’antiguitat d’un funcionari
31 Liquidacions ocupació via pública juliol
31 Aprovant despesa pintura senyalització horitzontal
31 Aprovant despesa
31 Liquidació taxa venda mercat setmanal
31 Arxivant un expedient
31 Nomenament d’un funcionari Agent de la Policia Local

RELACIÓ DE RESOLUCIONS DEL MES D’AGOST DE 2000

DIA CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ
01 Concessió llicència d’obres a Alfonso Rodríguez Ramírez
01 Concessió llicència d’obres a Ismael Ortiz Carrión
01 Concessió llicència d’obres a Josefa Haro Rodríguez
01 Aprovant l’expedient de contractació d’un advocat
01 Alta padró d’habitants
01 Contractació d’una monitora per a la piscina
01 Contractació d’un peó
01 Contractació d’un peó
01 Contractació d’una treballadora social
01 Contractació d’un tècnic mig
01 Contractació d’un peó per a les instal·lacions elèctriques
01 Contractació d’un tècnic de Medi Ambient
01 Contractació d’una auxiliar administrativa per a l’OAC
01 Contractació d’una auxiliar administrativa per als Serveis Tècnics
01 Contractació d’una monitora per als cursets de natació
01 Contractació de dos peons per al manteniment de jardins
01 Contractació d’un peó per al manteniment d’instal·lacions esportives
01 Aprovant despeses de la depuradora del mes de juny
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01 Relació de denúncies de trànsit de l’OAGT
01 Incoació d’expedient sancionador per molèsties de gossos J.M. Martín
01 Imposant sanció per molèsties d’un gos Mercedes Martín
01 Imposant sanció per molèsties d’un gos Mercedes Martín
01 Aprovant despesa compra ordinador i impressor per B. Social
01 Aprovant despesa per compra de diferent material informàtic
01 Concessió pròrroga reserva aparcament a Residencial Sant Martí
01 Aprovant el projecte de creació d’una empresa distribució publicitat
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Imposant sanció de trànsit
02 Habilitació de Secretaria per vacances del Secretari
03 Aprovant despesa treballs de planxisteria Nissan Patrol
04 Concessió llicència d’obertura i funcionament activitat Givaudan
04 Concessió llicència d’obres a Endoina
04 Alta padró d’habitants
04 Contractació d’una adjunt auxiliar administrativa Festa Major
04 Aprovació inicial de projecte d’obres instal·lació elèctrica Pista Hokey
04 Aprovació inicial projecte reparcel·lació Les Torres
04 Imposant sanció de trànsit
04 Imposant sanció de trànsit
04 Imposant sanció de trànsit
04 Estimant recurs de reposició
04 Imposant sanció de trànsit
04 Aprovació un expedient de contractació redacció projecte P.Trencat
04 Concessió reducció de jornada a Eva Ribot
04 Exigències a l’empresa STEL perquè acabi una obra d’enllumenat
07 Concessió llicència d’obres a José Morilla Díaz
07 Alta padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Baixa padró d’habitants
07 Incoant expedient sancionador per tancament tard bar Can Botey
08 Concessió llicència d’ocupació habitatge Ramon Gas González
08 Concessió llicència a Gas Natural
08 Concessió llicència a Gas Natural
08 Concessió llicència d’obres a Dolors Casas Molins
08 Concessió llicència d’obres a Ramon Anfrons Serra
08 Baixa padró d’habitants
08 Desestimant al·legacions formulades per Domènec Mundet
08 Concessió drets funeraris a Amàlia Guerra Crespillo
08 Concessió drets funeraris a Lorenzo Garcia Vázquez
09 Declarar extingida la llicència per instal·lació d’una joieria
09 Concessió llicència ampliació taller a MB Motors
09 Concessió llicència d’obres a INACSA
09 Concessió llicència d’obres a INACSA
09 Concessió llicència d’obres a INACSA
09 Concessió llicència d’obres a INACSA
09 Concessió llicència d’obres a Joan Ventura Prat
10 Alta padró d’habitants
10 Alta padró d’habitants
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10 Baixa padró d’habitants
10 Arxivant expedient sancionador
10 Arxivant expedient sancionador
11 Concessió llicència d’obres a Francisca Morató Sánchez
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Alta padró d’habitants
11 Baixa padró d’habitants
11 Alta per omissió padró d’habitants
11 Nomenament de Sergent per vacances del titular
11 Aprovant despesa construcció rampa d’accés a l’Ateneu
14 Alta padró d’habitants
14 Alta padró d’habitants
16 Ordenant el cessament d’activitat de bar musical al Blue Music
16 Modificant una resolució de l’Alcaldia
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Alta padró d’habitants
16 Baixa padró d’habitants
17 Autoritzant perllongació horari a la Granja Sara els dies de Festa Major
17 Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
18 Concessió llicència a Gas Natural
18 Alta padró d’habitants
18 Concessió llicència d’obres a Alfonso Illa Batlle
18 Alta padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
18 Baixa padró d’habitants
21 Concessió llicència ocupació habitatges Campins 49 SL
21 Alta padró d’habitants
21 Baix padró d’habitants
21 Designació d’un tècnic per un Tribunal d’oposició de Policies
21 Autorització per desprecintar una porta a Alabama, SL
21 Incoació d’expedient sancionador per molèstia gossos R.Astacio
21 Presentant recurs contenciós administratiu Ajuntament de Gualba
22 Concessió llicència a Gas Natural
22 Concessió llicència a Gas Natrual
22 Concessió llicència d’obres a Francisco Sala Vilajuana
22 Concessió llicència d’obres a José Gómez Pindado
22 Alta padró d’habitants
22 Alta padró d’habitants
22 Alta per omissió padró d’habitants
23 Concessió llicència de gual a Llorenç Deumal Pujol
23 Concessió llicència de gual a Lloren Deumal Pujol
23 Concessió llicència d’obres a Joan Cortina Bruguera
23 Concessió llicència d’obres a Sílvia Clapés Prat
23 Aprovant llista d’aspirants admesos i exclosos a proves de Policia
24 Baixa padró d’habitants
24 Alta per omissió padró d’habitants
25 Concessió llicència a Enher
25 Concessió llicència a Enher
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25 Concessió llicència ocupació habitatges a Campins 49 SL
25 Concessió llicència instal·lació activitat a ROGU 1000 SL
25 Concessió llicència d’obres a Josep M. Espejo Diumenge
25 Concessió llicència d’obres a Josep M. Ribalta Cortina
25 Concessió llicència d’obres a M. Cristina Villafruela Miguel
25 Concessió pròrroga llicència d’obres Josep Gener Martí
25 Concessió pròrroga llicència d’obres a Pere Fradera Rosés
25 Alta padró d’habitants
25 Aprovant llista d’admesos i exclosos proves Policia
25 Baixa padró d’habitants
25 Concessió de gratificacions a diferent personal
25 Concessió d’un complement de productivitat a diferent personal
28 Concessió llicència d’obres a Maria Jo Giró
28 Alta padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Baixa padró d’habitants
28 Contractació d’un enginyer tècnic
28 Designació d’un tècnic per formar part d’un Tribunal d’oposicions
28 Alta per omissió al padró d’habitants
29 Concessió llicència d’obres a Emilio Orihuela Diaz
29 Concessió llicència d’obres a Jordi Massuet Tarrida
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
29 Alta padró d’habitants
30 Concessió llicència d’obres a Jordi Solanas Ferrer
30 Concessió llicència d’obres a Manuel Orihuela Padilla
30 Concessió pròrroga llicència d’obres a Josep Blas Prat
30 Alta padró d’habitants
31 Concessió llicència de gual a Joan Cortina Bruguera
31 Cessament d’Abel Morón Machín com funcionari interí
31 Relació de denúncies de trànsit de l’OALGT
31 Nomenament d’Abel Morón Machín com funcionari interí
31 Baixa padró d’habitants
31 Alta per omissió padró d’habitants
31 Canvis de domicili
31 Aprovant aportació econòmica al Consorci Normalització Lingüística
31 Aprovant certificació despeses depuradora juliol
31 Aprovant esborrany de conveni amb Caixa Manlleu
31 Aprovant factura Agència Catalana de l’Aigua
31 Aprovant factura de Construccions Clopés
31 Aprovant factura d’Envirotec
31 Aprovant factura de SIGNUM, SCP
31 Aprovant generació de crèdits
31 Aprovant proposta de despeses
31 Aprovant provisió de fons a la Junta Compensació R.Esports
31 Aprovant liquidació a Gas Natural
31 Atorgant una subvenció a la Colla de Diables
31 Aprovant relació liquidacions tancament carrers per obres
31 Aprovant despeses de l’UBASP
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15.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
DIFERENT PERSONAL REALITZADES DURANT ELS  MESOS DE JULIOL I
AGOST  DE 2000.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de la contractació urgent de diferent
personal feta durant els mesos de juliol i agost de 2000.

Atès que durant el mes de juliol de 2000 s'ha procedit a la contractació d’una
persona per realitzar tasques de suport a la brigada municipal durant les
vacances.

Atès que durant el mes d’agost de 2000 s’ha procedit a la contractació del
següent personal: una monitora per a la piscina municipal, un peó per realitzar
tasques de suport a la brigada municipal, un peó per realitzar tasques de suport
a la brigada de jardineria, una persona de suport a l’atenció primària, una
persona per realitzar tasques formatives dins el Programa de Transició al
Treball, un peó de recolzament per a la renovació de les instal·lacions
elèctriques, una persona de suport a l’àrea de Medi Ambient per l’increment
d’àmbits d’atenció i serveis, una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, una auxiliar administrativa per a la tramitació i regulació dels
expedients de activitats, una monitora del curset  de natació i guardarroba,
dues persones per realitzar tasques de millora de la via pública i manteniment
d’enjardinaments dins el Pla d’Ocupació per l’any 2000, un peó per al
condicionament de les instal·lacions esportives, una persona de suport a les
tasques específiques de l’organització de la Festa Major de setembre, una
persona per realitzar tasques d’adequació dels expedients d’activitats.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la contractació
del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal.

L'Alcaldia informa al Ple de la contractació temporal del següent personal, i la
corporació se’n dóna per assabentada.

Juliol de 2000

Juan Ramos Méndez Peó

Agost de 2000
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Anna Arenas Renau Monitora
Antonio López Luque Peó
Estela Millet Lajusticia Peó
Ester Maria Seguí Pons Treballadora social
Jaume Bosacoma Cortada Tècnic mig
Jaime Millet Lajusticia Peó
Jordi Viader Anfrons Tècnic de medi ambient
Marta Prat Cruañas Auxiliar administrativa
Maria Nieves Lechón Vargas Auxiliar administrativa
Núria Sibina Bellvehí Monitora natació i guardarroba
Juan Ramos Méndez Peó
Almany Jangana Peó
Ricardo Parada Atanes Peó
Marta Renau Fradera Adjunt auxiliar administrativa
José Américo Blanco Burgos Enginyer Tècnic

16.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Alsina procedeix a llegir les preguntes i el prec formulats per escrit pel
grup municipal d’ERC:

 Com va anar la reunió del 21 de juliol amb el Subdirector General
d’Actuacions Concertades d’Urbanisme i Habitatge, respecte el pont
d’entrada al municipi pel carrer Doctor Trueta i respecte al traçat del
TAV per Sant Celoni ?

Respon el Sr. Garcia que el més important d’aquesta reunió va ser el
compromís adquirit pel Sr. Caso de venir a Sant Celoni i fer a peu el traçat
del TAV per veure com afectava a Sant Celoni. Això va tenir lloc el dia 13 de
setembre, amb l’assistència del regidor d’Urbanisme i un tècnic municipal. Es
van fer fotografies i es van prendre apunts, i ara el resultat d’aquesta visita
està a les seves mans.

Pel que fa als passos a nivell, es va acordar amb el Sr. Caso que
l’Ajuntament i la Generalitat, cadascú per la seva part, enviarien cartes a la
Gerència de passos a nivell de RENFE demanant una visita. La carta de
l’Ajuntament es va enviar el dia 8 de setembre i en ella es fa esment, no
només al pont d’entrada pel carrer Doctor Trueta, sinó també al pas soterrani
que s’ha de construir al carrer Roger de Flor i al pas peatonal del carrer Sant
Francesc.
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 En el passat Ple del 19 de juliol se’ns va informar que es contestaria
per escrit a la pregunta numero 4, en que es demanava la relació i
els termini prevists d’inici i acabament de les obres pressupostades
en l’exercici 2000. Com ho tenim? Ja som al mes d’octubre i encara
no hem rebut res de res.

El Sr. Garcia respon que ja en té l’esborrany i que es passarà per escrit el
més aviat possible. Només falta completar algun detall.

El Sr. Alsina comenta que això es va demanar el mes de juliol i que des
d’aleshores ja han passat dos mesos.

El Sr. Garcia diu que hi ha hagut les vacances pel mig i que els tècnics
municipals que han fet aquesta feina tenien altres tasques més prioritàries.
Cal tenir en compte que el llistat ocupa uns cinc fulls i que representa una
feina feixuga perquè comporta invertir molt temps en recopilar expedients i
recollir informacions.

El Sr. Alsina espera poder disposar d’aquesta informació abans del proper
Ple ordinari per no haver-ho de tornar a reclamar. Moltes de les preguntes
que formula el seu grup són temes que s’arrosseguen d’un Ple a l’altre.

El Sr. alcalde explica que alguna de les qüestions contingudes al programa
de l’equip de govern són objectius a assolir al llarg dels quatre anys de
mandat. A més hi ha temes com ara el pont del carrer Doctor Trueta, que
depenen d’altres administracions, i les solucions no són fàcils ni immediates.

 En el passat Ple del 19 de juliol van preguntar com estaven els
degoters a la coberta del mercat municipal, i la resposta va ésser
que ja estava ordenada l’execució. Han passat 2 mesos i mig i
encara s’han de començar les obres. Per què aquest retard ?

Explica el Sr. alcalde que primer es va intentar que l’obra la fessin els
mateixos comerciants del mercat. Això no va ser possible i es va decidir que
ho executés subsidiàriament l’Ajuntament. Per això i donat l’import a què
ascendeix l’obra, s’han hagut de demanar ofertes a diversos contractistes i a
hores d’ara l’obra està adjudicada, estant previst que s’iniciï dins d’aquest
mes d’octubre. Cal tenir present que avui dia costa molt trobar empreses
disposades a fer obres de poc relleu com aquesta, perquè estan totes molt
ocupades.
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 Prec: Demanar al regidor de Governació que faci un control mes
rigorós de les motos que circulen amb escapament lliure,
especialment els caps de setmana.

El Sr. Capote explica que s’ha fet una campanya al respecte i a l’estiu s’han
distribuït tríptics informatius. És un problema general que parteix d’una
normativa massa permissiva amb els escapaments. De tota manera s’hi està
a sobre i ja s’han dut a terme un total de 107 controls sonomètrics dels quals
15 han donat un excés en l’emissió de soroll. Després de les oportunes
reparacions, els 15 ciclomotors van passar una segona prova negativa en el
termini de 5 dies hàbils a partir de la primera prova positiva.

El Sr. Segarra agraeix al regidor de Governació que s’hagi avançat al prec.
No així el regidor d’Urbanisme, amb les qüestions que se li formulen.

El Sr. Arenas diu que els regidors d’ERC tenen una dèria amb els terminis
urbanístics i no tenen en compte que el ritme que ha de seguir
l’administració sovint és mes feixuc del que es voldria.

El Sr. alcalde indica que el pressupost és sempre una eina de treball
indicativa. Per exemple, hi ha obres que es volien executar aquest any però
que rebran subvenció per fer-les en una altra anualitat, hi ha obres pendents
de projecte, hi ha obres que depenen de la concessió de préstecs, etc. A
l’administració existeixen tot un seguit de variables que no es poden
controlar quan es fa el pressupost de l’any. En definitiva, l’administració
pública es veu obligada a seguir ritmes diferents als del sector privat. De tota
manera, la gent valora que s’han fet moltes coses, com ara tirar endavant
sectors urbanístics.

El Sr. Segarra diu que ja sap que no sempre es poden complir les previsions,
però per la informació de què disposa ara només es compleix un 10 % del
pressupost.

Respon el Sr. Garcia que els regidors del grup d’ERC es dediquen
últimament a formular preguntes en el Ple quan abans acudien personalment
als Serveis Tècnics, preguntaven allò que volien saber i se’ls donaven les
explicacions oportunes de cada obra.

Diu el Sr. Segarra que els Plens són per preguntar.

El Sr. alcalde procedeix a llegir l’informe de l’estat en què es troben les obres
pressupostades per enguany, on es veu que estan fetes més d’un 70%,
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informe del què es passarà còpia als regidors. Diu que l’equip de govern té la
seva responsabilitat de treballar, però l’oposició també. I per fer la seva feina
de control, els regidors de l’oposició poden consultar les resolucions de
l’Alcaldia i els expedients de contractació, se’ls passa còpia de les actes de
les comissions de govern i se’ls convida a assistir a les meses de
contractació. Amb tot això, poden saber en quin estat estan les actuacions
però, sens dubte, hi ha d’haver una feina al darrera. No és admissible que
s’afirmi que fins avui només s’ha executat un 10 % del pressupost.

A continuació, el Sr. Pascual formula els següents precs i preguntes:

 Molts dels assumptes que s’aproven al Ple han de ser sotmesos a
informació pública i per això es penja l’edicte corresponent al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. Però aquest sistema és insuficient i poc
operatiu, pel que demana que s’inclogui una ressenya de l’assumpte
en el full informatiu, a fi que la informació arribi millor a la gent.

El Sr. Garcia diu que en tots els temes urbanístics es comuniquen els acords
als veïns afectats.

El Sr. Pascual indica que no és només en aquests casos, sinó també en
molts altres temes, com per exemple, en el cas d’aprovació d’una
ordenança.

Explica el Sr. alcalde que es pot mirar de fer el que es demana, però es
corre el risc de que, quan aparegui publicada la ressenya al butlletí, hagi
acabat el període d’informació pública i la gent es pugui enfadar.

 Demana que es doni a tots els regidors la possibilitat de disposar
d’una adreça de correu electrònic a través de la Diputació de
Barcelona.

Diu la Sra. Gener que qui tingui interès en tenir una adreça de correu
electrònic que parli amb la secretària de l’Alcaldia, que s’encarregarà de
donar-lo d’alta. Des de l’àrea de Comunicació s’iniciarà una campanya de
correu electrònic per a tothom i es considera interessant que a la pàgina web
de l’Ajuntament hi pugui aparèixer aquesta adreça al costat del telèfon dels
regidors.
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 Ara que hem conegut la nova periodista del gabinet de premsa, com
queda l’organigrama de l’àrea de Comunicació ? Serà ella la cap de
l’àrea ?

Explica la Sra. Gener que la nova periodista serà responsable del gabinet
d’informació, que no inclou la ràdio. Portarà el butlletí i s’ocuparà de les
funcions pròpies d’un gabinet de comunicació com són les notes de premsa,
el manteniment de la pàgina web i nous projectes que es volen posar en
marxa com ara el correu electrònic i l’elaboració d’un pla de comunicació
global de l’Ajuntament.

La nova periodista treballava de directora a Ràdio Estel. Ara deixa aquesta
feina per incorporar-se a l’Ajuntament, malgrat que continua amb les seves
intervencions a la televisió i donant classes a la universitat. En opinió de la
Sra. Gener, és una bona professional.

 S’ha fet una valoració del funcionament de l’emissora municipal ?

La Sra. Gener contesta que no s’ha fet perquè només fa un any que
l’emissora està en funcionament i encara és aviat per fer una valoració, però
considera que els resultats són positius. Ara s’inicia un nou curs i la majoria
dels programes continuen, gràcies a la bona disposició de la gent. Hi ha
programació tot el dia amb una bona selecció musical, fins i tot millor que la
que ofereix RKOR, i després s’emeten programes de contingut des de les 8
fins a les 11 o les 12 de la nit. Està previst iniciar aviat l’emissió de publicitat.
De tota manera, estaria bé que tots els regidors escoltessin Ràdio Sant
Celoni i poguessin donar la seva opinió en una reunió.

 Pel que fa a la futura renovació de l’avinguda de la Pau, per què
s’han tret les bandes reductores ? Aleshores, quines mesures hi ha
contemplades ara per a garantir la seguretat dels vianants ? Per
quant està previst que arribi l’informe de la Direcció General de
Trànsit respecte els sentits de circulació de l’avinguda de la Pau ?

El Sr. Capote respon que les bandes reductores es van treure aquest estiu
quan es volia procedir a canviar la circulació de l’avinguda de la Pau, abans
que l’Ajuntament de Palau aturés aquest canvi. Era un compromís que
s’havia adquirit amb els veïns.

Respecte de les mesures per a garantir la seguretat dels vianants, hi ha
informes tècnics segons els quals si es permet aparcar a ambdues bandes
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del carrer, això dóna la sensació de més estretor i els conductors redueixen
la velocitat dels vehicles. Per altra s’està estudiant la possibilitat de construir
un pas elevat. També es pot aplicar algun tipus de mesures coercitives com
ara la instal·lació d’un radar de velocitat.

Respecte de l’informe que ha d’emetre la Direcció General de Trànsit, fa
quinze dies que tècnics d’aquest organisme van venir a l’Ajuntament a
buscar plànols i informació de la zona. Però no es considera adequat trucar-
los ni insistir massa per a evitar donar la sensació de que es vol pressionar.

Intervé el Sr. Gómez per formular el següent prec:

 Passejant pel sector Pertegàs ha comprovat que hi ha molts arbres i
matolls al llit de la riera. Per això, demana que es procedeixi a
netejar aquesta vegetació perquè el dia que plogui molt i baixi una
rierada no quedi taponat el riu i això provoqui problemes.

Respon el Sr. alcalde que des de l’àrea de Medi Ambient s’està estudiant
quina vegetació és adequada retirar i quina s’ha de mantenir. També s’ha
detectat que hi ha un pont a la carretera C-251 sota el qual passa la riera de
Pertegàs que està taponat per terres i s’ha demanat al Departament de
Carreteres, que n’és el responsable, que actuï al respecte.

El Sr. Figueras fa les següents preguntes:

 Quines són les últimes actuacions realitzades des de l’Ajuntament
en relació a l’escolaritat dels nens de zero a tres anys ?

Respon la Sra. Martí que aquesta setmana ha començat a treballar una
persona al Consell Comarcal per fer un estudi més extens al respecte
d’aquesta qüestió, i determinar les necessitats que tenim i veure quines
estan cobertes. L’estudi tindrà un caràcter comarcal, la persona s’ubicarà a
Sant Celoni i també farà l’estudi local.

El Sr. Arenas explica que quan es va signar el pacte territorial per a
l’ocupació, aquesta va ser una de les iniciatives que es van proposar i que el
Consell Comarcal del Vallès Oriental ha fet seva.

 Sembla que l’Ajuntament ha fet alguna acció respecte la llar
d’infants de La Batllòria. Hem rebut informacions en el sentit de que
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la persona que la porta no reuneix els requisits exigits per la
normativa i que se li donava un termini per a que abandonés el local
on està a precari. Quines són realment les accions que ha fet
l’Ajuntament ?

El Sr. alcalde diu que aquest és un tema molt delicat perquè l’Ajuntament ha
rebut una demanda de tipus laboral per part d’aquesta persona i el tema està
en mans dels serveis jurídics municipals. Seria contraproduent manifestar-se
mentre la demanda segueix el seu curs. En tot cas, a nivell de grups ja es
donaran les explicacions pertinents. Val a dir que s’han de mirar de reconduir
algunes situacions que es donen en els Ajuntaments, per a evitar que
l’administració incorri en responsabilitats.

 Es coneix alguna novetat més respecte del desplegament dels
mossos d’esquadra ?

El Sr. Capote diu que fa pocs dies va venir a l’Ajuntament el sots director de
Coordinació de Policies Locals per assistir a una oposició, i quan se li va
preguntar pel tema va mantenir que el desplegament dels mossos
d’esquadra seria a finals de l’any 2001, encara que no hi ha cap comunicació
oficial al respecte.

 Per part de l’Ajuntament es compleixen les obligacions derivades de
la Llei orgànica de protecció de dades ?

Indica el Sr. alcalde que properament es donarà resposta a aquesta
pregunta.

 Prec: demana que es consideri la possibilitat de posar el nom del
Doctor Ferreras a un carrer de Sant Celoni de nova creació.

El Sr. alcalde diu que és un prec oportú i que es considerarà aquesta
possibilitat.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
24:00 hores de la nit, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.
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L’alcalde     El secretari
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